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L
egearen arabera,
presoen bakartzea
zigor puntual bat
da, eta ezin daite-
ke hamalau egun
baino gehiago lu-

zatu. Horretarako, espetxe guz-
tietan bakartze moduluak daude,
baxuak eta hezetasun handikoak.
Patio txikiak dituzte, eta ziegeta-
ko leihoak hesituak izaten dira;
baxuak direnez, bistak ere oso
murritzak izaten dira, eta, nor-
malean, metro batera dagoen
horma bakarrik ikus daiteke».
Arantza Zulueta abokatuak (Le-
keitio, 1960) hiru urte egin zituen
egoera horretan espetxean. Azal-
du du hamalau egun horietan
presoa soilik bi orduz atera daite-
keela patiora; legezko egunak
gainditzen dituzten presoei lau
orduz uzten diete patioan egoten.
Gainontzeko denbora guztia zie-
gan igaro behar du. Eta han ba-
rruan arauak oso zorrotzak dira.
«Arropa eta liburuak izan ditza-
kezu, baina ez ziega garbitzekorik
—goizetan, 15 minutu ematen diz-
kizute garbiketa lanak egiteko—;
ezin duzu azazkalak moztekoa
edo orrazi bat izan».
Presoentzat aukeratu gabeko

egoera da bakartzea, zigorra. Bai-
na beste batzuk euren borondatez
daude bakartuta; esaterako,
klausurako mojak eta fraideak.
Sor Sion —hori du moja izena—

(Madril, 1985) duela bederatzi
urte sartu zen Beloradoko Santa
Clara monasteriora (Burgos, Gaz-
tela eta Leon, Espainia). Baina
duela zortzi urte, bere ordenak,
klaratarrenak, Artebakarran 
—Mungia eta Derio artean— duen
komentura bidali zuten. Klausu-
rako etxea da eurena, baina ez
erabat hertsia. Izan ere, errome-
sentzako ostatu bat dute eta on-
doan duten baserri batean lande-
txea atondu dute, diru sarrerak
bermatzeko. Gutxi bada ere, ba-
tean zein bestean ostatu hartzen
dutenekin harremana badute.
«Mundu osoko jendea da». Ho-
rrez gainera, mezatara edo or-
duen liturgiako otoitzetara joaten
zaizkien fededunekin ere badute
hartu-emana. Baina nekez atera-
tzen dira komentuko hormetatik
kanpora. «Egunerokoan lan asko
dugu egiteko, eta ez dugu bakar-
tuta gaudela pentsatzeko asti-
rik». Aitortu du hasieran familia-
koen eta lagunen hutsunea senti-
tzen zuela, baina orain ohituta
dago haiek gabe bizitzera. «Oso
pozik nago bizimodu honekin;
zoriontsu naiz komentuan».

Bakartze «atseginagoa»
Jon Egañak (Ondarroa, 1981)
etxekoak ditu faltan lanean dago-
enean. Montefrisa atunontziko
arrantzalea da. Eta lau hilabeteko
tarteak igarotzen ditu itsason-
tzian, etxera etorri barik. Edonora
begiratuta ere, soilik itsasoa ikus-
ten duela igarotzen du denbora
hori guztia. 30 lagun egoten dira

itsasontzian elkarrekin. Ondo bi-
dean, ekainean itzuli beharko du
itsasora, lehorreko egonaldiak
ere lau hilabetekoak izaten dira
eta. Bakartze batetik beste bakar-
tze batera igaro da oraingoan:
itsasontzikotik Ondarroako bere
etxekora. «Hemengo konfina-
menduan urtebete ere egin deza-
ket. Maite dugun jendearekin
gaude hemen; ez denekin, baina
behintzat emaztearekin eta ala-
barekin nago etxean». Itsasoan
haien hutsuneak egiten du baka-
rraldia gogorragoa izatea. 
Eta bada bakartzea atsegin

duenik ere. Enrique Etxebarria
(Zeanuri, 1943) Gorbeiako azken

artzaina da: «Bakarrik ere ondo
egoten da. Egun osoan ez dut edu-
kitzen geldirik egoteko astirik,
entretenituta egoten naiz, eta
konturatu ere ez naiz egiten ba-
karrik nagoenik». San Pedro
bueltan igotzen da Arrabako lan-
dan duen bordara ardiekin, eta
han egoten da, bakarrik, abuztu
hasiera arte, gaztak egiten. Hila-
bete luzea pasatzen du aparte,
baina tarteka abeltzainak eta
mendizaleak pasatzen dira han-
dik, eta berbaldiren bat edo beste
egiteko aukera izaten du. Gerora
ere han izaten ditu ardiak, erdi-
tzeko sasoia iritsi arte, baina lota-
ra etxera itzultzen da. Aurten, ur-

Alerta egoeraren ondorioz, bizkaitar
guztiek etxean egoteko agindua bete
behar dute, kasu batzuetan kalera
ateratzea baimentzen den arren.
Gehienentzat, bakartze egoera hau
berria da, eta gogorra. Baina badira,
modu zorrotzagoan edo arinagoan,
bakartzea ezagutu eta bizi dutenak.

Bakartuta
igarotako
egunak

Bakoitzak bere erara bizi du

bakartzea. BIZKAIKO HITZA

Pertsona bakoitzak
ezberdin ikusten,
bizitzen eta sentitzen
du. Hori argi izan behar
da elkarbizitzarako»
Sor Sion
Klausurako moja klaratarra

«Egun osoan ez dut
geldirik egoteko astirik
edukitzen, eta ez naiz
konturatu ere egiten
bakarrik nagoela»
Enrique Etxebarria
Zeanuriko artzaina

‘‘
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tarrilean jaitsi ditu herrira. Erditu

direnak kortan izaten ditu, eta

besteak inguruko belardietan.

Zeanurin emaztearekin bizi da.

Baina, behean dagoenean ere,

egunero, goizetik gauera, artzain

lanetan ibiltzen da. «Gutxi ikus-

ten dugu elkar». Sasoi batean 300

burutik gora zaintzen zituen

arren, gaur egun 150-160 baino ez

dituela esan du. 

Bakartze berezia da artzainena,

mugitzeko askatasunik handiena

dutelako. Etxebarriak Gorbeia

osoa du beretzat, baina borda in-

guruan igarotzen ditu udako

itxialdiko egunak, lanak kateatu-

ta: «Goizean goiz eta iluntzean

ardiak jezten ditut. Ondoren, gaz-

tak egin behar izaten ditut, bai

goizean bai iluntzean. Eta borda

garbitzeko eta jatekoa prestatze-

ko denbora behar izaten dut».

Artebakarrako komentuan ere

antzeko zerbait gertatzen zaiela

aitortu du mojak. Egun osoa ondo

egituratua izaten dute. 07:00etan

altxatzen dira, 07:30ean kaperan

egon behar dutelako, goizeko

errezoak egin eta meza ospatze-

ko. 09:45ean gosaldu, eta goiza

beharrean pasatzen dute. Beste

horrenbeste bazkaldu ondoren.

Iluntzean, berriro ere otoitzera.

Afaldu ondoren izaten dute den-

bora libre apur bat, eguneko az-

ken errezoen aurretik. «Ordute-

gia igualtsua da astelehenetik za-

patura; domekaz denbora libre

gehiago izaten dugu. Baina ez

pentsa errutinarik sentitzen du-

gunik. Egun guztiak ezberdinak

dira komentuan». 

Itsasoko egunek ere ez ei dute

elkarren antzik. «Ez dago lasaita-

sun tarterik. Lo egiteko, eta ozta-

ozta. Lo ere tarteka egiten dugu».

Atunetan egunsentitik ilunaba-

rrera ibiltzen dira. Gauez, berriz,

nabigazio lanak egiten dituzte.

Egun osoan dago zer egina. Ho-

rrek buruari pentsatzeko astia

kentzen dio, eta gutxiago senti-

tzen dute etxekoen hutsunea.

Hala ere, aitortu du lehen egunak

eta azkenak gogorragoak egiten

direla. «Ahalegina egiten da bu-

rua denbora motzera eramanda.

Ez da pentsatu behar ‘oraindik

beste hiru edo lau hilabete egon

behar dut hemen’. Ez. Beti helbu-

ru txikiak ipini behar dira, eta

etxea burutik kendu behar da.

Bestela oso gogorra egingo litza-

teke; jasanezina».

Egañak ulertzen du alerta egoe-

raren ondorioz etxean egon beha-

rrak jendearengan sortzen duen

egonezina. «Zertara ohituta zau-

den eta psikologikoki zer-nola

prestatuta zauden, eragina dauka

bakarraldia jasateko gaitasune-

an». Bere buruak lau etapa igaro-

tzen ditu itsasoan. «Ez da gauza

bera lehen marea —lehen hilabe-

tea, gutxi gorabehera— edo biga-

rrena, edo hirugarrena, edo lau-

garrena. Lehenengoan, etxetik

indartsu etortzen naiz, eta lanki-

deak ikusteko gogoz egoten naiz.

Bigarrenean izaten dut nik animo

beheraldia; hori da gehien kosta-

tzen zaidana: hilabete daramat

itsasontzian, eta hiru geratzen

zaizkit oraindik; pasatutakoa bai-

no gehiago pasatzeko. Hirugarre-

nean, aldapa leuntzen hasten da.

Laugarrena, arin hasten da, baina

amaitzea kostatzen zaio».

Elkarbizitzarako gakoak
Bakartze egoera horrek eta norbe-

raren animo gorabeherek biziki-

detza arazoak ere eragin ditzakete.

«Elkarren ondoan gaude mo-

mentu guztietan. Askotan, ga-

rrantzirik bako edozein tontake-

riarengatik sortzen da haserrea.

Baina, normalean, kontrolatu egi-

ten da, gehiagora jo gabe. Ulertu

behar da momentu bateko kontua

izan dela, eta azkar ahaztu, pertso-

na horrekin bizitzen jarraitu be-

har duzulako». Enpatia garran-

tzitsua dela esan du; bestea zelan

senti daitekeen ulertzen saiatzea.

Komentuan ere izaten dute

arazorik, nahiz eta euren eraiki-

nak eta baratzeak handiak izate-

ak beti elkarren ondoan egon be-

harra saihesten laguntzen dien.

«Jaungoikoaren laguntza» ere

badutela uste du: «Zuk bokazioa

duzu, moja izateko deia jaso

duzu, eta Jaunak horretarako

grazia ematen dizu». Elkarbizitza

egunez egun ikasi behar dela az-

pimarratu du. Haren ustez, hau

da lehen pausoa: «Pertsona ba-

koitzak ezberdin ikusten, uler-

tzen, bizitzen eta sentitzen du

egoera bakoitza, txikikerietatik

hasita. Hori argi izan behar da.

Adibidez, batzuek gatz gehiago

erabiltzen dute sukaldean, eta

beste batzuek gutxiago, eta onar-

tu behar da guk erabiltzen dugun

kopurua gurea baino ez dela». 

Bestelakoa da bakarraldian

dauden presoen egoera: ez dute

elkarbizitzarik. «Beste presoekin

dugun harremana, normalean,

oihuka izaten da leihotik leihora

edo patiotik patiora. Pare bat hitz,

elkarri animoak emateko. Fisiko-

ki inoiz ikusiko ez dituzun pertso-

nekin hitz egiten duzu». Zulue-

tak aitortu du batzuetan preso so-

zialekin harremana ez dela

erraza, nahiz eta berak ez duen

sekula arazorik izan. «Bizitza go-

gorra izan dute kanpoan. Norma-

lean, tratu txarrak jaso dituzte.

Maitasuna eta babesa falta izan

dute: sentimenduak kudeatzea

kostatzen zaie. Baina nik asko ba-

lio duen jendea ezagutu dut». 

Zuluetak esan du presoak ez di-

rela bakartzearen baldintza gor-

dinetara ohitzen. Eta egoera ho-

rrek ondorioak uzten dizkiela.

Berak kalera irtendakoan nabari-

tu zituen. «Barruan, aurre egite-

ko prestatzen zara; eusteko, go-

gortu egiten zara. Kaleratzen zai-

tuztenean eta atzera begiratzen

duzunean, konturatzen zara eta

pentsatzen duzu nola den posible

horrelako egoera batean bizi-

tzea». Beldurra, bertigoa eta se-

gurtasun falta aipatu ditu besteak

beste. Izan ere, kartzelan duten

«une lasai bakarra» gaua da.

«Gaueko preso zenbaketa egin

ondoren, 21:00etatik 07:30era

arte, badakizu ez dela inor agertu-

ko, ez duzula arazorik izango».

Gainontzeko orduetan bizi izan-

dako tentsioak arrastoa uzten du. 

Osasun larrialdi egoera hone-

tan kartzeletan dauden presoak

gogoratu ditu. «Espetxeak oso

zaurgarriak dira honelako pan-

demia baten aurrean. Behin biru-

sa barruan sartuta, egoera ezingo

da kontrolatu». Neurri bereziak

eta berehalakoak hartzeko eskatu

dio Espainiako Gobernuari. Eta,

gutxienez, gaixo dauden presoak,

70 urtetik gora dituztenak eta zi-

gorraren bi herenak beteta dituz-

tenak kalera ateratzeko.

Beste presoekin dugun
harremana oihuka
izaten da, leihotik
leihora; pare bat hitz
animoak emateko»
Arantza Zulueta
Bakartze ziegan preso egondakoa

«Ez da pentsatu behar
‘oraindik hiru edo lau
hilabete egin behar dut
hemen’; helburu txikiak
ipini behar dira beti»
Jon Egaña
Atunontzi bateko arrantzalea

‘‘



Larrialdi egoerari aurre egiteko,
auzodefentsa eta auzo-boterea

Auzoetatik Piztu Bilbo 

A
uzoetatik Piztu Bilbo-
tik krisialdi eta sal-
buespen egoera honi
buruzko hausnarketa
batzuk banatu nahi di-
tugu elkarrekin, bero-

tan eta lubakitik idatzitako hausnarketak. 
Euskal Herri osoan, COVID-19 izurri la-

rrialdiaren aurrean, behetik gorako zain-
tza mugimendu autogestionatuak sortzen
hasi dira, zaintzaren autogestiotik eta au-
zoetatik hazitako borroka. Instituzioetatik
«sare kutsakorrak» sortzen ari garela
dioskue. Eta hala da, sare kutsakorrak sor-
tzen ari gara, elkartasun kolektiboa kutsa-
tzen gabiltza auzo eta herrietan. Klase el-
kartasunaren birusa Euskal Herri osotik
hedatzen ari da abiadura esponentzialaz
eta geldiezin bihurtzen dabil. 

Larrialdiaren eta «normaltasunaren»
arteko dialektikari buruz: Bi mundu
ispiluaren aurrean, bi mundu gerran
Lehen egun hauetako «osasun krisiari»
dagokionez, esaten denaren aurka, larrial-
di egoerak gizartean eta beronek munduari
aurre egiten dion moldean aldaketa erradi-
kalik ez dakarrela deritzogu; ageriko uzten
du soilik, larrialdian bezain beste, balizko
«normaltasun» egoeran ematen dena. 
Krisialdian, «nomarltasun» (kapitalis-

tan) bezala, munduan izateko bi era azale-
ratzen dira, aurka dauden bi mundu eta bi
etika antagoniko: badago instituzioengan
dena delegatzeko apustua egiten duenik,
halakoek egoerari modu indibidualistan
egingo diote aurre sá�lvese quien pueda lo-
gikapean. Baina bada bestaldean, egiteko
eta antolatzeko beste era batzuen alde
apustu egiten dugunon mundua ere, era
kolektibo eta komunitarioen alde, helbu-
rutzat elkar-zaintza, elkar laguntza eta au-
zo-defentsa sareak dauzkagunon mundua. 
Batetik, auzo herrikoiak militarizatuak

dituen salbuespen egoerako erantzun poli-
ziala daukagu, imajinario apokaliptiko eta
patriarkalaren hedapenarekin bat datorre-
na; eta bestetik, zaintzaren sozializazioa
dago, herriarengandik eta herriarentzako,
aspaldi diogun bezala «lagunek eta auzo-
kideek zaintzen gaituzte, ez poliziak» lelo-
pean. 
Alde batean, enpresen mundua, larrialdi

hau langileoi oradinarazi nahi diguna, ka-
leratzeen edota eskubide murrizketen bi-
tartez; beste aldean, berriz, langile antola-
tuak gaude, borroka eta elkartasun sareak
sortzen ari garenak esplotazio eta eskubide

urraketen aurka; zuen karitate eta asisten-
tzialismoatik haratago joan nahi dugunon,
elkartasuna eta klase borroka antolatzen
ari garenok. 
Batetik, mundu zaharra dugu, haren

krudeltasuna azalerazten eta bere deka-
dentzia eta jasangarritasunik eza erakus-
ten ari dena; bestetik, berriz, beste mundu
baten aukera dago —mundu etiko eta soli-
dario berria, krisi une hauetan antzeman
dezakeguna—. 
Klase borroka hauspotu, 

munduen arteko gerra sakondu. 

Instituzioen jarrerari buruz: Zuena
ez da larrialdiarekiko erantzuna, 
herri autoantolakuntzaren aurkako
erantzuna baizik! 
Instituzioetatik, banaezin diren haien aur-
pegi biak erakusten ari zaizkigu: aurpegi
asistentzialista eta aurpegi zapaltzailea;
polizia ona eta polizia txarra; apaiza eta
kartzelarioa... 
Euren sare asistentzialista eta karitate-

tsuak eraikitzen ari dira aurrekontu
publiko handien gain (Guztion Artean
bezalako sare «ofizial eta antolatuak»)
eta aldi berean herri elkartasun sareak
kriminalizatzen dituzte —berauek antola-
tzen ari diren pertsonen identifikazioa
aginduz, gainera—. 
Orduan, guri zalantza batzuk sortzen

zaizkigu: 
Eratzen ari zaretena larrialdiarekiko

erantzuna al da, ala herriaren autoantola-
kuntzari erantzuna? Ez ote da izango bel-
durra ematen dizuena ez dela osasun la-
rrialdia bera, borrokarako prest dagoen
herri antolatua baizik? 

Auzoetako ekimen autogestionatuei

kontrapropaganda egitean pentsatu ordez,

zer dela-eta ez duzue hoteletan, pisu turis-

tikoetan eta agentzia immobiliarioen etxe

hutsetan esku hartzen, ez daukanari ater-

pea eskaini edota gaixorik daudenentzako

tokiak atontzeko? Zergatik ez dituzue lan-

gile klaseko kide guztien alokairu, hipote-

ka eta ordainketak blokeatzen? Zergatik ez

diezue gutxieneko errenta ziurtatzen lan

gabe geratu diren langileei eta langabezian

edota laguntza sozial barik dauden pertso-

na guztiei? Zergatik ez duzue osasun siste-

ma indartzen, langile gehiago gain hartuz

eta sanitarioen lan karga murriztuz?

Zuen paternalismoaren kontra, 

herri autoantolakuntza saretu. 

«Denok ontzi berean gaude» 
diskurtso mediatikoari dagokionez:
«Ez gaude, eta ez dugu egon nahi» 
Ez gaude «denok ontzi berean». Ez daude
ontzi berean luxuzko hotelen eta higiezi-
nen agentzien ugazabak eta kaleratzen ari
diren soldata gabeko langileak; ez daude
ontzi berean, haien plusbalia apur bat jai-
tsiko duten euskal oligarkiako edo multi-
nazionalen enpresariak eta soldata zein es-
kubide gabe geratuko diren berauen en-
presetako langileak; ez dago ontzi berean,
etxeko umeen zein nagusien zaintzarako
langilea soldatapean duen jendea eta krisi
garai hauetan erabaki behar duena, lanera
joan (jatekoa lortzeko) edota seme-alabak
bakarrik uztearen artean. 
Ez daude ontzi berean arraunean, krisi

honi etekina ateratzeko trikimailuak as-
matzen ari diren txerri kapitalistak, abe-
rasteko aukera izan dadin eta salbuespen
egoerako neurri iraunkorrak ezartzeko
aburuz; eta, bestalde, antolatzen ari garen
auzoetako jendea. Ez dugu zuen normalta-
sun indibidualista eta patriarkalera itzuli
nahi, beste bizitza eredu bat eta kolektibo-
ki funtzionatzeko molde berria eraiki bai-
zik. Larrialdiaz gain, zuen «normaltasu-
netik» haratago doan moldea. 
Guk sekula ez dugu zuen ontzi berean

arraun egin: zuena luxuzko yatea da eta
ekaitzak enbarazu egiten dizue, eguzkitan
bainatzera irten ezin zareten heinean; gure
barkua, zuenaren kontra, txalupa baino ez
da enbataren erdian, zeina hondoratzea
guztion arteko kooperazioaz baino ez du-
gun ekidingo. Baina antolatzen ari gara, 
ez hondoratzea ekiditeko bakarrik, barku
pirata eratzeko baizik. Eta behin ekaitza
gainditu dugunean, Kapitalaren yatea
abordatuko dugu, eta sozializatu, herritik
eta herriarentzat. 
Auzodefentsa antolatu, 

auzo-boterea eraiki! 

Alde batetik mundu
zaharra dugu, haren

krudeltasuna azalerazten
eta bere dekadentzia eta

jasangarritasun eza
erakusten ari dena; beste
alde batetik, berriz, beste

mundu baten aukera dago
—mundu etiko eta solidario
berria, krisi une hautetan
antzeman dezakeguna—.
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NAHINONDIK
Maite Berriozabal
Berrizbeitia

Tripetatik

H
artu arnasa sudurre-

tik sakon hiru segun-

doz. Ondoren, ahotik

bota astiro, bost se-

gundo. Errepikatu ariketa bera

nahi beste aldiz, eta ahal dela dia-

fragmarekin arnastu. Hitzen ar-

tean arnastea ahazten zaieneta-

koa naiz. Arrapaladan pentsatu

eta arrapaladan esan, presaren

presa naiz. Buruarekin iristen

naiz lekuetara, eta handik metro

batzuetara heltzen da gorputza.

Sar naiteke bi metroko zabalera

duen ate batetik eta besoekin ate-

aren ertza jo. Gorputza buruari

lotuta daraman horietakoa naiz.

Oraina eta etorkizuna batzen

diren toki horretan bizi naizela

ohartu naiz. Ez guztiz orain eta

ez guztiz gero. Bizi naiz etorriko

den horren antolaketan, heltze-

koa den gertakaria irudikatzeko

lanetan edo hilabeteko agendari

begira. Gerokoak harrapa ez

nazan orainaren zati bat ematen

diot geroari. Eta azkenean oso

gutxitan da orain, eta larregitan

da gero. Eta gero ez denez orain,

ba ez da ezer. Beraz, ezlekuan

bizi naiz, ezerezean, lapsus bate-

an...

Eta gurpilari buelta eta bultza

ari nintzela, mundua itxi didate.

Egingarri eta eginbeharrekoak

zirenak desagertu egin dira eta

gerokoek itxaron egin beharko

dute. Pause. Agendan hiru hila-

bete atzera eta nire buruarekin

egoteko denbora. Eskatzen nuen

gelditzea, lasaitzea, niretzako as-

tia hartzea, eta orain ez dakit nola

bizi nirekin. Elkar ezagutzen ari

gara. Giharretako minez esnatu

naiz azken egunotan etxean kiro-

la egiteagatik. Kirola, nik. Ba bai,

eta gainera etxean, pantaila bati

begira. Kirola egitea komeni dela

irakurri nuen, eta egin.

Esanekoa naiz, hori ere badau-

kagu. Etxean gelditzeko esan zi-

guten eta etxean gelditu naiz. Zo-

rioneko batzuk orain etxean gau-

de gero etor daitekeenari aurre

egin nahian. Beste askok ez dute

etxean egoterik, ezta etxetik ari-

tzerik ere. Kexu gara etxean gau-

denak auzoko bat behar baino

gehiago ateratzen delako etxetik.

Kexu gara supermerkatuan ez

dagoelako arrautzarik. Beldur

gara itxialdiak eragingo digun

gose mentalaz. Mundura ematen

duten bi leiho ditugu: egongela-

koa eta komunikabideena. 

Markoa jartzen dio errealitateari

leihoak eta bakoitzak bere peli-

kula bizi du.

Egunak badoaz, eta egun osoa

etxean emateko aukera dugunok

mundua noiz konponduko zain

gaude. «Bizitza da handiena»

esaldiarekin sinatu zuen Berbaro

euskara elkarteak etxetik lan egi-

teko hartutako erabakia. Milioka

bider testuinguru desberdinetan

irakurritako esaldi hark tripak

mugiarazi zizkidan. Bizitza da

handiena. Heriotzaren, gaixota-

sunaren, prekaritatearen edota

sufrimenduaren aurretik bizitza

dagoela jakin beharko genuke

honezkero. Ba askok ez daki, 

askorentzat bizitza batzuk dira

handiena, ez denak.

Zenbaiten hitzak entzunda, 

diruak erditu gintuela dirudi.

Ezin da gelditu. Ezin da eten. 

Ezin dena da hiltzen utzi, ezin

dena da bizitza biren artean nork

hil behar duen erabakiarazi. Ezin

dena da baliabiderik gutxien di-

tuena zapaldu. Ezin dena da lana

txalotu eta bizitzari bizkarra

eman. Ezin dena da pribilegioen

atzean ezkutatu eta besaburuak

altxatu. Eta hori oso orain, oso

hemen eta oso tripetatik diotsuet.

Zenbaiten hitzak
entzunda, diruak

erditu gintuela
dirudi. Ezin da

gelditu. Ezin da eten.
Ezin dena da hiltzen

utzi, ezin dena da
bizitza biren artean
nork hil behar duen

erabakiarazi

BIZKAIKO HITZAk irakurleen

eskutitzak plazaratzen ditu. Ez

dituzte 1.400 karaktere baino

gehiago izan behar, tarteak

barne, eta BIZKAIKO HITZAk

mozteko eskubidea du. Helbi-

de honetara bidali behar dira,

izen-abizenak eta herria adie-

razita: Bizkaiko Hitza, Uribitarte

kalea 18, 3-C, 48001 Bilbo. 

Eskutitzak Internet bidez bidal-

tzeko, idatzi helbide honetara:

bizkaia@hitza.eus
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Sexu eraso
saiakera gaitzetsi
dute Barakaldon

BARAKALDO bBarakaldoko

Udalak gaitzetsi egin du joan den

ostiralean gizon batek emakume

bati egin zion sexu eraso saiakera.

Gizonezkoa aske utzi dute, kau-

telazko neurriekin. Udalak babe-

sa erakutsi dio emakumeari, eta

bere esku jarri ditu udalaren ba-

liabideak. Horrez gain, Argitan

elkarteak eskatuta, eraso saiake-

ra gaitzesteko mezuak zabaldu

dituzte sare sozialetan.

Irudia b Basauri

Garbiketa zorrotzak, kutsatzeak murrizteko
Koronabirusak Euskal Herrian gehien kutsatutako udalerrien zerrendan hirugarren ageri zen Basauri atzo, Gasteizen eta Bilboren atzetik. Atzoko 

datuen arabera, 166 kutsatu daude herrian. Egoera hori ikusita, udalak neurriak hartu ditu: indartu egin ditu kaleetan garbitze eta desinfektatze lanak.

Arreta berezia jarri dute kaleko elementuetan; besteak beste, barandetan eta zabor edukiontzietako heldulekuetan. Baita jende kopuru gehien ibil-

tzen den eremuetan ere, denda zein farmazia eta osasun etxeen inguruetan, kasurako. 21:00etatik aurrera ari dira egiten lan horiek. BASAURIKO UDALA

Ehorzketak bertan
behera geratzeko
arriskua, Derion

DERIO bDerioko hilerriko langi-

leek segurtasun neurriak eskatu

dituzte, koronabirusaz kutsatze-

ko arriskua dagoela ikusita. Esan

dute ehorzketak eta errausketak

bertan behera geratuko direla

bertaratzen direnen kopurua

kontrolatzen ez den artean, ho-

rrek arriskuan jartzen dituelako.



Peru Azpillaga Diez Bilbo

Koronabirusak goitik behera
eraldatu du herritarren egunero-
koa. Alerta egoeragatik bertan be-
hera geratu dira aisialdiko eta kul-
turako ekitaldi guztiak, adibidez.
Horren adibide dira Deustuko
jaiak, martxoaren 13tik 22ra egi-
tekoak baiziren, Bilbon. Antola-
tzaileek bertan behera uztea era-
baki zuten, jaiak hasteko bezpe-
ran. Nerea Cubillo Deustuko Jai
Batzordeko kideak (Bilbo, 1997)
azaldu duenez, «ez zen batere
erabaki erraza izan», «zor han-
dia» pilarazi dielako, besteak bes-
te. Halere, argi dauka «zuzen eta
arduraz» jokatu dutela.
Berrogeialdia ezarri aurreko as-

tea oso gorabeheratsua izan

zen. Noiz hasi zineten plantea-

tzen Deustuko jaiak agian atze-

ratu beharko zenituztela?

Denok bezala, guk ere ikusi dugu
nola garatu den gaixotasuna. Au-
rretik ere bagenituen zalantza ba-
tzuk, baina, hasieran, aurrera ja-
rraitzea zen plana; beste norbai-
tek kontrakoa esan arte, gutxie-
nez. Asteak aurrera egin ahala, as-
ko aldatu ziren gauzak, eta kezka
zabaltzen hasi zen. Asteazkenean
[martxoaren 11n] hasi behar zen
muntatzen. Gure artean ados ez
geundela ikusita, erabaki genuen

muntatze lana bertan behera uz-
tea eta bilera egitea.
Zer adostu zenuten?

Jende askok ez zuen segurua ikus-
ten. Jai batzordetik haragoko tal-
deen iritzia ere jaso genuen, ez ge-
nuelako uste guk bakarrik hartu
beharreko erabakia zenik. Oste-
gun goizean udaletxera joatea
erabaki genuen, eta ez genuela al-
de egingo erantzunik jaso arte.
Zergatik nahi zenuten udalare-

kin hitz egin?

Pisuzko norbaitekin hitz egin
nahi genuen, eta eurek esatea ea
jaiak egitea posible zen edo ez. Le-
henbailehen hartu behar genuen
erabakia. Bestela, muntatzen ja-
rraitu behar genuen, eta, gerora
bertan behera utziz gero, diru
gehiago xahutuko genuen. Txos-
nagunea eta agertokia muntatuta
zeuden, eta ostegunean hesiak eta
komunak jartzekoak ziren. Era-
bakia zenbat eta beranduago har-
tu, zor handiagoa.
Zer erantzun jaso zenuten?

Ez zizkiguten gauzak erraz jarri.
Zinegotzi batekin eta bestearekin
ibili ginen, eta jaiak bertan behera
uzteko gomendioa eman ziguten.
Baina guk ez genuen gomendio
bat nahi: halako egoera larri bate-
an erabaki irmo bat hartzea behar
genuen, eta haiek erabakia gure
gain uzten zuten. Alkatetzara joa-

tea lortu genuen, baina ez zeuden,
ez idazkaria eta ez alkatea. Dena
den, esan ziguten udalak ezin
duela halako erabakirik hartu,
Jaurlaritzak egin behar zuelako,
eta itxaroteko. Atera ginenean,
nahiko argi genuen ez genuela jai-
rik egingo. 
Zer ondorio ditu erabakiak?

Ez da soilik aisialdi eskaintza bat
bertan behera uztea: galera sako-
nak ekarri dizkigu zentzurik za-
balenean. Jai batzordearentzako
galera ekonomiko handiak ekarri
ditu; azken hilabeteetan egindako
lan guztia ezerezean utzi du; au-
zoan dugun egitasmo askotariko-
ena bertan behera utzi du... tristea
da auzo bat jairik gabe geratzea.
Zer galdu du Deustuk?

Hasteko, orain arte inbertitutako
denbora guztia. Deustukoak oso
jai indartsuak dira, eta oso goiz
hasten gara prestatzen. Hiru hila-
bete baino gehiago eman ditugu
lanean, dena lotzeko. Horrekin
batera, noski, dirua ere galdu du-
gu, eta horrek asko baldintzatuko
du aurrera begirako gure jarduna.
Baina, hala ere, galera sentimen-
tala da larriena. 
Zergatik dinozu hori?

Jaiak ez direlako soilik txosnagu-
nea eta gaueko aisialdi eskaintza.
Oso giro herrikoia sortzen da;
eguneko ekintzek, esaterako, jen-

de askoren arteko harremanak
eragiten dituzte. Deustun egiten
den egitasmorik askotarikoena
eta zabalena da. Hori galtzea gale-
ra handia da auzoarentzat, bizita-
sun handia kentzen diolako.
Auzoan zelan jaso da erabakia?

Ez dugu denbora asko izan ko-
mentatzeko, jaiak bertan behera
utzi eta berehala hasi delako be-
rrogeialdia. Baina nostalgia han-
dia antzeman dugu sare soziale-
tan. Auzokideen partetik babes
itzela jaso dugu; txalotu egin dute
hartutako erabakia. 
Eta ekonomikoki zelan geratu

zarete?

Azkenean, jaiak hasi baino egun
bat lehenago utzi ditugu bertan
behera. Programa guztiak inpri-
matuta geneuzkan, txosna guz-
tiak muntatuta, agertokia, elek-
trikaria lanean... Dena zegoen
prest egun horretarako. Eta kon-
tzertuak eta txosnetako eskariak
gasturik eragin gabe atzera bota
ditugun arren, 11.000 euroko zo-
rra dugu. Merkatariek ere kezka-
tzen gaituzte. Laguntza handia
ematen digute beti, publizitatea
ordainduz programan agertzeko.
Orain haiek ere gaizki daude. 
Kolokan dago jaien etorkizuna?

Kolpe gogorra izan da, baina bai-
kor gaude. Hitz egin beharko da
auzoko eragileekin eta pentsatu
zer egin dezakegun dirua lortze-
ko. Zaila da aurreikuspenik egi-
tea, ez dakigulako zenbat luzatu-
ko den egoera hau. Dena den, ziur
gaude guztion artean lortuko du-
gula egoera konpontzea.
Bideragarria da jaiak beste noiz-

bait egitea, edo hurrengo urtera

arte itxaron beharko da?

Udalak esan digu jaiak atzeratuz
gero uda ostera arte ezingo geni-
tuela egin; beraz, ez dugu oso bi-
deragarria ikusten. Hala ere, zeo-
zer antolatuko dugu hurrengo
jaiak baino lehen.

«Ziur gaude guztion
artean lortuko dugula
egoera konpontzea»

Nerea Cubillo b Deustuko Jai Batzordeko kidea

Bertan behera geratu dira Deustuko jaiak. Azken bi asteburuetan ziren
ospatzekoak, eta koronabirusagatik hartu zuen erabakia jai batzordeak.
Horrek eragindako kalteak handiak direla nabarmendu du Cubillok.

NEREA CUBILLO
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Natalia Salazar Orbe

B
asaurin txistua-

ren geroa berma-

tzea: hori izan 

zuten helburu

1985ean Danbo-

lin txistulari elkartearen erro-

ak finkatu zituztenek. Lan ho-

rri buru-belarri ekin zion txis-

tulari talde batek. Gaur egun 30

kide inguruko banda dute, eta

bestelako musikariak ere gon-

bidatzen dituzte euren ekital-

dietara. Herriko bestelako tal-

deekin eta musikariekin sareak

ehuntzen dituzte hala. Elkartea

eratu zeneko 35. urteurrena

dute aurten, koronabirusak

herria hain gogor jo duen ga-

raiotan, eta urteotako ibilbide-

ari begira jarri da Pili Castro

Blanco, elkarteko zuzendaria.

Basaurin hainbat txistulari

talde aritzen ziren 1980ko ha-

markadan, dantza taldeen in-

guruan. Lau dantza talde zeu-

den, eta bakoitzak bere txistu-

lariak zituen: «Batzuek pen-

tsatu zuten herrian txistulariak

egongo zirela ziurtatzeko zer-

bait elkarrekin egitea litzate-

keela onena». 

Basauriko udal txistulari es-

kola eratu zuten orduan. He-

rriko txistulariak gonbidatuta,

banda eratu zuten, eta irakas-

kuntza lanetan ere murgildu

ziren. Txistua ikasi nahi zuten

guztiei aukera hori bermatu

nahi zieten. «Etorkizunera be-

girako proiektua izan zen, eta

honaino heldu gara».

Udalak musika eskola sortu

zuenean, ordea, txistuaren ira-

kaskuntza bermatuta zegoe-

nez, bide hura bertan behera

utzi zuten. Hala ere, helburu

berari eutsi diote: «Nahi dugu-

na da txistulariak egotea Ba-

saurin, eta ekitaldietan tresna

hori presente egotea». 

Koronabirusaren konfina-

menduak eragina izan du Dan-

bolin elkartearen ekitaldietan

ere. Martxoaren 19an San Jose

ikastetxean ematekoa zuten

kontzertua bertan behera utzi

behar izan zuten. Ondo bidean,

maiatzean izango dute hurren-

go ekitaldia. Basauriko auzoe-

tako festak hasiko dira, eta, ohi

bezala, kalejiran ateratzeko

prestatzen ari dira.

Urteko ekitaldi nagusia

udazkenerako aurreikusi dute.

Azaroaren 28an egingo dute

taldearen urteurrena ospatze-

ko kontzertu berezia. «Social

antzokian egingo dugu. Bertan

parte hartzera gonbidatu ditu-

gu Basauriko dantza talde guz-

tiak, abesbatzak eta beste mu-

sikari batzuk».

Ohikoa du elkarteak elkar-

lan hori. Aukera duten guztie-

tan elkartzen dira beste musi-

kari batzuekin. «Betidanik

saiatu gara sarea osatzen. Gure

bereizgarria da». Beste taldeek

ere beste horrenbeste egiten

dutela argitu du. «Herriko

abesbatzak zerbait duenean

ere, batzuetan proposatzen du

guk ere parte hartzea. Hori po-

lita da, herrian sare bat sortzen

delako musikaren inguruan».

Txistua beste musika tresna

batzuekin uztartzen duten eki-

taldiak ere egiten dituzte, tal-

deko kideekin zein ezagunak

gonbidatuta.

Castro «oso harro» agertu

da taldeko kide bakoitzak egi-

ten duen ekarpenaz herria

ehuntzen duen sare hori osa-

tzeko. Zuzendariaren zein el-

karteko presidentearen egite-

koez gain, beste kideen lanaren

garrantzia azpimarra-

tu du: «Batzuek foto-

kopiak egiten dituzte

entseguetarako dena

prest izateko; beste ba-

tzuek autoan eramaten

dituzte gauza guztiak

inora joan behar dugu-

nean, eta prest izaten

dute dena besteok hel-

tzen garenerako...».

Talde osoaren lanari

eta inplikazioari esker sortuta-

ko emaitzak nabarmendu ditu:

«Batzuek musika ikasketak di-

tuzte; beste batzuek, ez. Hala

ere, lanarekin eta entseguekin

lortutakoa ikusita, oso harro

nago».
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Basauriko Danbolin txistulari elkarteak 35 urte bete ditu. Azaroan egingo du urteurrena ospatzeko
ekitaldi nagusia. Herriko beste talde eta musikarien arteko elkarlana sustatzen du txistulari taldeak.

Herria musikaz ehuntzen

Danbolin txistulari elkarteko banda osatzen duten kideetako batzuk, urteurrenaren ospakizunetarako atera dituzten argazkietako batean. KOLDO FERNANDEZ

Batzuek musika ikasketak
dituzte; beste batzuek, ez.
Hala ere, lanarekin eta
entseguekin lortutakoa
ikusita, oso harro nago»
Pili Castro Blanco
Danbolin Txistulari elkarteko zuzendaria

‘‘


